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Regina af Vindö 35

RIGG, SEGEL & VINSCHAR
Seldén rigg
Manuell rullmast Furlin manövrerad från 
sittbrunn
Manuell Furlex med självslående fock 
Lundh segel (inlämnad på tvätt -14):
storsegel, fock (ny -11), genua
Spirbom med fall
Manuell backstagsträckare
Rostfria Andersson manuella vinschar:
2x 46, 2x 28 sittbrunn
2x 28 rigg

NAVIGATION
Styrpiedestal m. vikbar läderklädd ratt
och Raymarine ST60 vind, ST6002 au-
topilot, RC435 plotter, kompass
Fjärrkontroll till autopilot S100 
Vid nedgång: 3xST60 vind, fart, djup
Vid nav-bord: VHF, ST8001 autopilot, 
ST60+ kombi logg/lod/vind
I riggen: Vindex, VHF-antenn, Vind-
mätare, Strålkastare, Tuta och linor för 
gäasthamnsflaggor

EXTERIÖR
Fenköl i bly
Glomex TV-antenn

Öppning i pulpit SB/BB
Peke i rostfritt och teak
Löstagbar stävstege
El. ankarspel förut med trådbunden 
fjärrkontroll på fördäck och fast kontroll 
på piedestal, galvad kätting, rostfritt 
ankare
Teakdäck på skarndäck, sittbrunn fotlist 
och badplattform
Badstege
Dusch på badplattform (varm/kall)
Rostfri avbärarlist runt båten
Säkerhetseslag på däck och i sittbrunn
Löst galvat ankare akterut med lina och 
ca 5 m kätting
Sprayhood med läderklätt grabbräcke 
och sittbrunnsförlängning (typ tält, 
inlämnat på tvätt -14)
Nya rutor i kapell 2014
Nylackat sittbrunnsbord i mahogny
4st marinblå sittbrunnsdynor
2st teakstolar på pushpit
Livboj

INTERIÖR
Corianbänk i pentry, WC-bänk+durk
Gasolspis med ugn (ny -11)
Porslin

Kylbox 
Dubbel diskho
Färsk- och sjövattenkran
Dimmer i salongstak
Stelton fotogenlampa i salongstak
Klocka och barometer
Badrum med integrerad dusch och Toa-
lett med manuell spolning
Septiktanken kan tömmas i havet eller 
via däckstömning
CD/stereo med 4 högtalare
TV på vridbart fäste
Frontrutekapell + täckgardiner
12V-uttag, flera 220V-uttag 
Rullgardin i skylight förpik
Teakdurk

ÖVRIGT
Bogpropeller
Kardanstyrning Lewmar
Laddare och landström
Alla tankar är i rostfritt stål
Varmvattenberedare som värms via 
elpatron eller motor
Dieselvärmare Eberspächer
1x startbatteri 75Ah (nytt -11)
3x servicebatteri 3x100Ah (nya -11)
Blackjack, 3-bladig foldingpropeller

Utrustningslistan antages vara korrekt, men vi reserverar oss för felaktigheter och båten säljes med utrustning ombord.

Motor Volvo Penta D2 (40 hk), rak axel, ~660h

Årsmodell 2006

Skrovnummer SE-REX35004E606

Pris 1.695.000 SEK inkl moms

L.Ö.A. x Bredd x Djup 10,80 x 3,54 x 1,6 m

Vikt 6.5 ton

Bränsletank 175 L

Vattentank 320 L

Septiktank Ja

Kabiner/Bäddar/WC 2 / 4+1 / 1


